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 إشعار خصوصية بشأن المرشحين للعمل بجهاز أبوظبي لالستثمار

  

 الغرض من هذا اإلشعار

بالبيانات  أي مرشح إعالمللعمل بالجهاز )"اإلشعار"( هو المرشحين الخاص بخصوصية الغرض من إشعار الإن 

وتحديثها يها استخدامها وكيفية الوصول إل وسبب وكيفيةها جمعار )"الجهاز"( جهاز أبوظبي لالستثم حتاجيالشخصية التي 

 .ااالحتفاظ بهمدة و

 لألنظمة يكون خاضعا  الشخصية واالحتفاظ بها س البياناتفإن استخدام  وفي حال االلتحاق بالعمل في الجهاز كموظف،

 ة بالجهاز.الداخلي

  

 بالمرشح التي لدى الجهاز  المتعلقة نوع المعلومات

ستخدم الفئات التالية من يو ويحتفظ جمعوي يتلقى الجهازقد ف، بالجهازللعمل المقدم من المرشح  طلبالفيما يتعلق ب

 :الخاصة بهالمعلومات الشخصية 

 اتصال معلومات أي و المتحرك الهاتف/األرضي هاتفالبريد اإللكتروني ورقم الوعنوان  هوعنوان المرشح اسم
 .أخرى

 والجنسية وبيانات خالل عملية التوظيف، بما في ذلك تاريخ الميالد والجنس ها المرشحالمعلومات التي قدم 
باإلضافة إلى نسخة  ،التأشيرة بياناتو تهوأفراد عائلالمرشح وجواز سفر  والمؤهالتفي الوظي والسجل اإلقامة

 من كل ما ذكر.
  والتعليم  يةوالتي قد تشمل الخبرة العملخطاب التقديم و في السيرة الذاتية ها المرشحالتي قدمالمعلومات

 .و/ أو عملية التوظيف هلدعم طلبيقدمها المرشح األكاديمية وغيرها من المعلومات التي  والسجالت
  والتي، بما في ذلك عبر اإلنترنت للعامةمتاحة المصادر المن للمرشح التعليمية والمهنية  السيرةعن معلومات 

 (.LinkedInالمرشح )مثل المعلومات المتوفرة في  أنها قد تكون ذات صلة بطلبب يعتقد الجهاز
 المرئي.أو عبر االتصال الهاتفي أو الوظيفية مقابلة إجراء الخالل  يقدمها المرشح أي معلومات 
 كلما اقتضى األمر. السيرة، خالل خطابات التوصية و/أو التحقق منمن  التي يتم الحصول عليهامعلومات ال 
 المعلومات المتعلقة بأي تقييم أو اختبار يتم كجزء من عملية التوظيف. 
  من  ىدولة اإلمارات العربية المتحدة أو تلقوظيفية في مقر الجهاز بإلجراء مقابلة في حال تم دعوة المرشح

، بما في ذلك تهوعن عائل هإضافية عن بياناتتقديم يُطلب من المرشح حينها مشروط، فقد عمل  عرضالجهاز 
 .ركلما اقتضى األم نسخ من شهادة الزواج أو شهادات ميالد أفراد العائلة،

 

واستخدام "الفئات الخاصة" التالية من المعلومات  وحفظبجمع  ا  أيض يقوم الجهاز، قد وبعد الحصول على موافقة المرشح

 :جانبهمن  تقديمهاالشخصية األكثر حساسية في حالة 

 ة(جرائم جنائيالمرشح وسجله الجنائي )المتضمن ألي إدانات ب معلومات عن دين. 
  

 وعلىصحيحة ودقيقة وكاملة وغير مضللة.  التوظيف طلب من كجزء المرشح يقدمهاأن تكون المعلومات التي  ويجب

 في بما) الطلب تقديمعملية  أثناءأو أي بيانات يحجبها أي بيانات خاطئة أو مضللة يقدمها  بأن ويدرك يعلم أن المرشح

سببا  كافيا  لتبرير رفض طلبه أو إنهاء خدمته في حال  تكون قد( والمقابالتالتقييم  اتعمليأي من  أثناء المقدمة تلك ذلك

 .موظفا  بالجهاز كان

جهات االتصال في  مثل:) التوظيف أو أي طرف آخر كجزء من طلب همعلومات عن عائلتبتقديم  وفي حال قيام المرشح

إبالغ  ه حينها، وقبل تقديم تلك المعلومات إلى الجهاز،( فيجب عليأو من قدموا خطابات التوصية حاالت الطوارئ
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في هذا الواردة قدم لهم نسخة من المعلومات يوأن إلى الجهاز، بياناتهم الشخصية  يقدمسوف  هبأن ةالمعني األطراف

 .اإلشعار

 

   ؟للمرشح الشخصية معلوماتالكيف يتم جمع 

 :المرشحين من المصادر التاليةب الخاصةشخصية المعلومات البجمع  يقوم الجهاز

  نفسه المرشحمن. 
  للعامة.المصادر المتاحة 
 تواصل مع المرشح.لتوظيف التي كانت على وكالة ا 
  ،السيرة. والتحقق منالتقييم خدمات الذين يقدمون اولئك  مثلمقدمو الخدمات من األطراف المتعاقدة 

 

  الخاصة بالمرشحالمعلومات  سوف يستخدم الجهازكيف 

 :عملية التوظيف والتي تشملب القيامألغراض ل الجهاز من قب المرشح سيتم استخدام معلومات

 ؛اتقدم لهيالذي  مالءمته للوظيفةومدى  هومؤهالت ت المرشحتقييم مهارا 
 ؛كلما اقتضى األمر ،وخطابات التوصية السيرةالتحقق من  وإجراء عمليات المرشح التحقق من معلومات 
 حول عملية التوظيف؛ المرشح التواصل مع 
 و/أو المساعدة في الحصول على تأشيرات أو تصاريح العمل؛ 
  السارية.االمتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية 

  

  البيانات أساس معالجة

 :للمرشح من قبل الجهاز إذا كان ذلك ضروريا   الشخصيةبيانات الستتم معالجة 

 مثل المرشح التعاقد بناء على طلبما قبل أو التخاذ خطوات  المرشح تجاهللجهاز تزامات التعاقدية لألداء اال ،
 ؛الصادر عملال ضبناء  على عرعمل الإعداد عقد 

  اللتزامات القانونية أو التنظيمية؛للالمتثال 
  لفرد المعني أو لشخص طبيعي آخر؛الحماية مصالح 
 هأو على حقوق المرشح بشكل غير مالئم على مصالح ودون أن يكون لذلك تأثير، لجهازللمصالح المشروعة ل 

 األساسية )انظر أدناه(؛ هوحريات
   أو ؛لمصلحة عامة ألداء مهمة تحقيقا 
 من المرشح وافقة مسبقةعلى محصول الجهاز من وقت آلخر،  المرشح في بعض الحاالت، وإذا طلب من. 

  

 :لمصالح المشروعة" المشار إليها أعالهلوفيما يلي أمثلة "

 ما إذا كانت مهارات وخبرة المرشح أو أي مرشح محتمل مناسبة للوظيفة في الجهاز، وتحديد مدى  تحديد
تقديم عرض عمل ( التواصل مع المرشح بهدف 2أو ) ( تقديم عرض عمل للمرشح؛1شروع وقيام الجهاز بــ: )

 بالجهاز.
 عملية التحقق من ، بما في ذلك من خالل طلبهكجزء من  قدمها المرشح للجهازتحقق من دقة المعلومات التي ال

 .(للمرشحتقديم عرض توظيف أثناء في المرحلة المناسبة من عملية التوظيف )السيرة وذلك 
  المؤسسية للجهاز.هداف األلتحقيق 
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سيقوم الجهاز بذلك لغرض أو ، بالمرشحأي فئات خاصة من البيانات المتعلقة يقوم فيه الجهاز بمعالجة إلى الحد الذي و

 :تأسيسا  على

 لمعالجة تلك المعلومات؛ المقدمة من المرشح للجهازالصريحة  ةموافقال 
 أو اعتبار المعالجة ضرورية للقيام بالتزامات الجهاز بموجب القانون الساري؛ 
  قانونيدعوى أو نزاع إلنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن  ةضروري المعالجةاعتبار. 

  

 :شخصيةال هتقديم معلوماتب عدم قيام المرشح

إذا لم يقم المرشح بتقديم المعلومات عند الطلب، وهو أمر ضروري بالنسبة للجهاز للنظر في طلبه، فإنه لن يكون في 

فعلى سبيل المثال، إذا طلب الجهاز خطابات توصية لوظيفة ما ولم يقم المرشح . مقدور الجهاز القيام بمعالجة الطلب

 .بتقديم البيانات ذات الصلة، فلن يتمكن الجهاز من اتمام الطلب

  

   آليبشكل القرار  اتخاذ

 .آليها بشكل اتخاذقرارات تم فقط على أساس  هعرضة للقرارات التي سيكون لها تأثير كبير عليالمرشح كون يلن 

 

   البيانات اإلفصاح عن

 ؟وإلى من يتم تقديمها واإلفصاح عنهامن لديه إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية 

  

 الجهاز داخل

 :فقط بالقدر المطلوب لتحقيق األغراض المذكورة أعاله أدناهمع األشخاص  ا  داخلييتم اإلفصاح عن معلومات المرشح 

  عمليات التوظيفالمعنيون بالموارد البشرية  دائرةالموظفون في. 
 الموظفون الذين يقدمون خدمات إدارة البيانات والسجالت. 
 تكنولوجيا المعلومات وأصحاب النظمب المعنيونلموظفون ا. 
 يعمل معهم، أو الذين قد قد تكون لهم مهام ومسؤوليات إدارية على المرشح الموظفون الذين. 

  

 الجهاز خارج

 .لتحقيق األغراض المذكورة أعاله أخرىبنقل البيانات الشخصية إلى أطراف  الجهاز قوميقد 

مزودي الخدمات الذين يؤدون بعض الخدمات بما في ذلك إجراء تقييمات المرشحين الجهاز  ستخدميعلى سبيل المثال، ف

 .عن الجهاز نيابة   السيرة التحقق منأو عمليات 

موجود خارج الدولة التي يعيش فيها المرشح أو خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة أو قد يكون مقر مقدمو الخدمات 

خارج المنطقة االقتصادية األوروبية، وجميع مزودي الخدمات المتعاقد معهم ُملزمين باتخاذ إجراءات أمنية مناسبة 

يات نقل للبيانات الشخصية بما لحماية المعلومات الشخصية للمرشح، ووضع ضمانات مناسبة لضمان إجراء أي عمل

كما أن الجهاز ال يسمح لمزودي الخدمات باستخدام البيانات . يتوافق مع األحكام والقواعد السارية بشأن حماية البيانات

الشخصية للمرشح ألغراضهم الخاصة، ويُسمح لهم فقط بمعالجة تلك البيانات الشخصية ألغراض محددة ووفقا  لتعليمات 

  الجهاز.
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مثل السلطات  أخرىألطراف للمرشح معلومات الشخصية العن  اإلفصاح الجهاز طلب منقد يُ فإنه ، ما سبقضافة إلى إ

المحلية، والمحاكم والهيئات القضائية، والهيئات التنظيمية و/ أو وكاالت إنفاذ القانون لغرض االمتثال للقوانين واللوائح 

 .، أو استجابة لإلجراءات القانونيةساريةال

  

   أمن البيانات

من للمرشح معلومات الشخصية البمراجعة وتحديث اإلجراءات األمنية التي تسعى إلى منع  يقوم الجهاز بشكل منتظم

وقد تم تنفيذ هذه التدابير ، الضياع أو االستخدام أو الوصول إليها بطريقة غير مصرح بها أو تغييرها أو الكشف عنها

األمنية مع مراعاة حالة التكنولوجيا، وتكاليف تنفيذها، والمخاطر التي تمثلها معالجة البيانات الشخصية وطبيعة البيانات 

 .عناية خاصة للبيانات الحساسة توفيرالشخصية، مع 

  

   االحتفاظ بالبيانات

 ؟المرشح معلومات سيتم استخدامإلى متى 

  

تقدم المرشح بطلب الحصول على وظيفة بالجهاز ولم يتم قبول طلبه )أو انسحب المرشح من العملية أو رفض عرض إذا 

( سنوات، حيث يتم 3العمل المقدم من الجهاز(، فحينها سوف يحتفظ الجهاز بمعلومات المرشح لمدة تصل إلى ثالث )

ز من النظر في طلب المرشح ألي فرصة وظيفية أخرى في االحتفاظ بالمعلومات الشخصية لتلك الفترة لكي يتمكن الجها

وبعد انقضاء تلك الفترة، سوف يقوم الجهاز بإزالة المعلومات الشخصية للمرشح بشكل آمن وفقا  ألنظمته . المستقبل

 .الداخلية

  

   والتصحيح والمحو والتقييد الوصول إلى البياناتحقوق 

 فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية المرشح حقوق

قد يكون للمرشح الحق في الوصول إلى والحصول على نسخة من بياناته الشخصية التي تتم معالجتها من قبل الجهاز، 

وفي حال اعتقاد المرشح أن أي معلومات خاصة به لدى الجهاز هي غير صحيحة أو غير كاملة، فيمكنه طلب تصحيح 

 .تلك البيانات الشخصية

  :الحق في أيضا   للمرشحفي ظل ظروف معينة، قد يكون و

 الشخصية هطلب محو معلومات. 
 الشخصية هاالعتراض على معالجة معلومات. 
 الشخصية همعلومات طلب تقييد معالجة. 
 تأثير هذا السحب يكون لمعالجة البيانات الشخصية )دون أن لغرض  التي حصل عليها الجهاز تهسحب موافق

 (.قانونية أي معالجة تمت قبل السحبعلى 
  

وسوف يستجيب الجهاز لهذه الطلبات، كما هو مطلوب بموجب قوانين حماية البيانات السارية، ولكن هذه الحقوق ليست 

مطلقة حيث أنها ال تسري بشكل دائم وقد يتم تطبيق أي من االستثناءات. فالجهاز قد يطلب من المرشح، استجابة لطلب 

لى فهم الطلب بشكل أفضل، وإذا لم يقم الجهاز باالستجابة للطلب، ما، التحقق من هويته و/أو تقديم معلومات تساعد ع

 فسيتم توضيح سبب ذلك. 
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، وسوف يتم الرد على الطلب على العنوان المذكور أدناهوإذا رغب المرشح في ممارسة حقوقه، فعليه التواصل كتابيا  

 .وفقا  للقانون الساري

  

 االتصال والشكاوى

من  التواصل فعليهالشخصية،  همع معلوماتالجهاز أي أسئلة حول هذا اإلشعار أو كيفية تعامل  ى المرشحإذا كان لد

 . ADIAData.PrivacyManager@adia.ae خالل

 

 المعلومات وهذا اإلشعاربشأن تحديثات 

يطرأ بأي تغيير الجهاز  إبالغ على المرشحعلى البيانات الشخصية محدثة ودقيقة بشكل صحيح، واإلبقاء الحفاظ لغرض 

  .العنوان(في تغيير مثل حدوث الشخصية ) هبياناتعلى 

قد يخضع هذا اإلشعار للتعديالت، وسيتم إخطار المرشح بأي تغييرات أو إضافات مستقبلية قد تطرأ على معالجة بياناته 

و موضح في هذا اإلشعار والتي من شأنها التأثير على المرشح وذلك من خالل الوسيلة االعتيادية التي الشخصية كما ه

 .يتم التواصل بها معه

  

 

mailto:ADIAData.PrivacyManager@adia.ae

